
HÍREINK 
 

Szeretettel hívjuk a gyermekeket, szülőket május 11-én Máriapócsra, a 
gyermekbúcsúra. A gazdag és igazán gyermekbarát, óvodástól nyolcadi-
kosig minden korosztályt megszólító programok kiváló élményt jelenthetnek 
gyermekeink számára. Éljünk a lehetőséggel! Az utazást a jelentkezők lét-
számától függően autóbusszal vagy telekocsikkal oldjuk meg. A szervezők 
természetesen a nem szervezetten utazó családokat is jó szívvel fogadják. 
 

Elzarándoklunk Máriapócsra a Betegek Búcsújára is, amelynek időpontja: 
máj. 26. Jelentkezés a templom előterében lévő jelentkezési lapon. Az egy-
re népszerűbb Futózarándoklatot a bátrabbaknak (amatőr futóknak, de a 
rövidebb távok figyelembe vételével családoknak is) nagy örömmel ajánljuk 
(https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=2873). 
 

Szülőnek, gyermeknek egyaránt fontos, hogy nyáridőben fesztelen, jóked-
vű, oldott hangulatú, ugyanakkor tartalmas, keresztény értékrendű táboro-
zási lehetőséget találjon – elérhető áron. A Görögtűz Tábor ezt a lehető-
séget kínálja, jún.24-28. között, Nyírbátorban, ahol 10-14 év közötti gyere-
kek papnövendékek és hittanár szakos hallgatók közösségével tölthetnek 
emlékezetes napokat. A Metropólia által támogatott, igen kedvezményes 
részvételi díjban (15.000 Ft) a szállás és teljes ellátás mellett a programok 
(lovaglási lehetőség, a strandolás, napos autóbuszos kirándulás) is benne 
foglaltatnak. A jelentkezéseket május 15-ig várjuk a parókia elérhetőségein. 
 

Egyházközségünkben – immár hagyományosan – idén is megtartjuk a nap-
közis LogiSuli Tábort az óvodások és kisiskolások számára. A tábor veze-
tője Imre Lászlóné Kati néni, a Szent Imre Óvoda vezetője. A helyszín pa-
rókiánk épülete, az időpont július 22-26. Egyházközségünk gyermekei 
számára a részvétel kedvezményes. Jelentkezés Kati néninél (30/455-0220). 
Napközis jellegű tábor a július 1-19. közötti hétköznapokon is lesz paróki-
ánkon – ugyancsak ovisok és kisiskolások számára. Ennek részleteiről az 
érintett szülők a parókián érdeklődjenek.  
 

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Baráth Gergely, Baráth Attila és 
Naszvadi Zsuzsanna szülők fia eljegyezte magának házastársul Horváth 
Zsuzsannát, Horváth János és Horváth Judit szülők leányát. Esküvőjükre 
május 18-án kerül sor Szentendrén. Imádkozzunk jegyeseink áldott, boldog 
házasságáért! 
 

Gratulálunk Pristyák Eszternek és Sarkadi Lucának, akik gimnáziumi bal-
lagásuk kapcsán kitüntetést kaptak alma materüktől. Jó szívvel imádkozunk 
értük közelgő érettségijük kapcsán is. 
 

Kerékpáros zarándoklat Czestochowába: júl. 22-28. (Érd.:+36303299558) 
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KÉPVISELŐTESTÜLETÜNK MEGÚJÍTÁSA 
 

Egyházközségünk jelenlegi képviselőtestülete 2014 tavaszán tette le 
esküjét. Az öt év elteltével esedékes az új testület megválasztása. 
Erre a választásra június első felében kerül sor. 
Testületünk jelen tagjai közül ketten, Gagna Sándor és Ladik János 
betöltötték hetvenedik életévüket. Az egyházjogi előírások szerint ők 
nem választhatók újra. Kalapemelő tisztelettel köszönjük meg nekik 
közösségünkért végzett önzetlen, áldozatos munkájukat. Tiszteletbeli 
tagként a jövőben is számítunk rájuk. 
Amennyiben megkapja a közösség bizalmát, testületünk többi tagja a 
továbbiakban is vállalja a megbízatást. Névsoruk: Dankó Ildikó, Dr. 
Fedor László, Hamza Bertalan, Humicskó Ferenc, Kondra Norbert, 
Kondra Rudolfné, Nádasdi László, Sarkadi Sándor, Seszták Oszkár, 
Sterné Dr. Deák Andrea, Szilva József, Tódik Zoltán, Dr. Tóth Illés, 
Dr. Vas Viktória, Vaszkun István. Két új jelöltünk Telenkó Margit és 
Fecske László. 
A parókiához tartozó hívek mindegyike jogosult nem csupán szavaz-
ni, de jelölni is. Kérjük, akinek van még javaslata templomunkat, kö-
zösségünket szerető, hitben élő, keresztény értékrendjét mindennapi 
életében s családjában is példásan megélő jelölt személyére, még 
május hónap folyamán jelezze azt a parókus atya felé. 
 

* * * * * * 
 
 

Primicia 
 

Ignácz Gyula újszentelt áldozópap, a székesegyház káplánja első 
alkalommal végez Szent Liturgiát templomunkban május 19-én.  
Az „elsőmise” mindig különleges kegyelmet rejtő alkalom. Jöjjünk 
minél többen, örüljünk együtt Gyuszi atya áldozópapi működésének 
kezdetén! 

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=2873
http://www.kertvarosigorogok.hu/
mailto:obbagyl@upcmail.hu


URUNK MENNYBEMENETELE 
 

Igazi örömhírrel szolgál Urunk mennybemenetelének ünnepe. Otthonunk 
van! Hazaérkeztünk! 
Tamási Áron közismert mondata szerint „azért élünk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne.” Valóban megvan bennünk az otthonteremtés 
igénye. Az ember nemcsak szép házra, jól berendezett, kényelmes hajlék-
ra, takaros lakásra, de igazi otthonra, társra, családra, tűzhelymelegre, bol-
dogságra vágyik. Otthont szeretnénk – ugyanakkor a boldogság törékeny-
ségében, az emberi kapcsolatok beteljesületlenségében, az elmúlás fáj-
dalmában folyton megsejtjük otthontalanságunkat is, azaz: újra és újra rá-
döbbenünk, hogy nem érezzük egészen otthon magunkat ezen a földön. 
Úgy is mondhatnánk: igazi, végleges otthonunkat másutt kell keresnünk. 
Az írók, költők, akik az örökkévalóság retúrjegyével oda-vissza utaznak föld 
és ég, ember és Isten között, sokat segíthetnek ennek a tapasztalatnak a 
megértésében. Órákig sorolhatnánk a példákat. Lázár Ervin novellájában a 
kútásó abbahagyja megbecsült munkáját, lefekszik a fűre, és az eget kém-
leli. Hosszú idő után kezd el újra ásni – fölfelé, egyre följebb, mígnem eltű-
nik a csillagok között. – „Lelkem, az égből száműzött” – így fogalmaz Szer-
gej Jeszenyin az elvesztett otthonra utalva, s mintegy ellentételezi Tamási 
Áron szavait: „Hogy egy nap majd messzehagyjam, azért éltem a világon.” 
Hol van hát az ember otthona? 
Szent Márk evangélista egyetlen rövid mondatban foglalja össze a menny-
bemenetel eseményét: „Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a 
mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet.” A mennybemenetel befejezi a 
Fiú művét, amelyet megtestesülése vezetett be. Akkor magára vette, ma 
pedig megdicsőíti s fölviszi az Atyához emberi természetünket. Az előző 
gondolatok tükrében nyugodtan fogalmazhatunk így: Jézus Krisztusban 
Isten elhagyta otthonát, hogy nekünk, embereknek otthont teremtsen.  
Nem véletlenül nevezzük Jézust így is: ő a mi pászkánk, átmenetünk, aki-
ben Isten átjött az emberhez, akiben az ember átmegy Istenhez. Az ikonon 
a földön álló két angyal hófehér öltözéke az isteni természetet jelzi, amely 
már a földön van; a Jézust felemelő angyalok vér- és földszínű öltözete 
pedig azt jelképezi, hogy az emberi természet mostantól már a mennyben 
van.  
A liturgia imádságában ez a titok így fogalmazódik meg: „Te bennünket a 
nemlétből létrehoztál, s miután elestünk, ismét fölemeltél, és nem szűntél 
meg mindent teljesíteni, amíg a mennyekbe föl nem vittél és jövendő or-
szágodat nem ajándékoztad nekünk.” Múlt időben szólunk tehát, mert nem-
csak fölment, de fölvitt minket is: miénk immár az üdvösség ajándéka.  
Ez hát a mai jó hír, euangelion. A mennybemenetel ünnepe nemcsak Jé-
zus, de benne mindnyájunk megérkezése, hazatérése, hazatalálása. Mert 
maga Isten az ember igazi otthona. 

„Játszani is engedd…” 
 

1 2 3 L 4 Á 5 6 7 

8   X É X 9   
10  X 11  12 X 13  
L X 14  15  16 X E 
17 K      O SZ 
Z X 18  19   X T 
20 21 X 22  C X 23  
24  25 X Ü X 26   
27   I F O   Ő 
 

VÍZSZINTES: 1. Minden szertartásunkban megtalálható, ószövetségi 
eredetű imádság. 6. Dísz. 8. Savanyú gyümölcs. 9. Véredénye. 10. Indí-
ték. 11. Részben felvillanyoz! 13. Doktor. 14. Július 20-i ünnepeltünk. 17. 
Nyolchangú énektárunk. 18. Nagyböjti énektárunk. 20. Kettős betű. 22. 
A tüdő veszélyes betegsége. 23. Igekötő. 24. Póló. 26. Finoman odébb 
taszajt. 27. A nagy ekténiát követő ének a Szent Liturgiában. 
 

FÜGGŐLEGES: 1. A liturgikus nap szertartásainak összessége. 2. 
Számos. 3. Oktatási Minisztérium. 4. Hideg évszak. 5. Szolmizációs hang. 
6. Dunántúli város. 7. Június 24-i és augusztus 29-i szentünk (János). 
11. Fordítva: nagyvárosi közlekedési eszköz. 12. Világhírű sakkverseny-
zőnk. 14. A közelebbi helyen. 15. Ital (de ha dől, pénzre is mondják). 16. 
Svéd, magyar és dán autók felségjele. 19. A tribün része! 21. A buddhiz-
mus egyik ága. 23. Veszélyes hüllő. 25. A gilisztában van! 26. Középen 
látnak! 

* * * * * * 

 
„Az Egyház beteg. Tekintettel a várakozásokra és a feladatokra, a helyzet 
rendkívül súlyos. Az Egyháznak nagyobb szüksége van az ifjúságra, mint 
bármikor. Szüksége van az ifjúság tehetségére, munkájára, békevágyára 
és közösség utáni vágyára, ötleteire és álmaira. Ahol munkához láttak már 
az ifjú emberek, ott megmutatkozik, hogy minden várakozást felülmúlnak. 
Várom az ifjúságot, és beléje vetem az Egyház jövőjével kapcsolatos re-
ményemet." 

- Franz König volt bécsi érsek - 



 

  
Mit hallunk ma nap mint nap a fiatalokról? Például efféle kiábrándult nyi-
latkozatokat:  

,,Fiatalságunk [...] rosszul nevelt, fittyet hány a tekintélyre és semmiféle 
tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság fiaink [...] nem állnak fel, 
amikor a helyiségbe belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel és fecseg-
nek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhatatlanok.''  

,,Nem táplálok többé semmiféle reményt országunk jövőjét illetően, ha hol-
nap a mai fiatalság kerül hatalomra, mert ez a fiatalság kibírhatatlan, nem 
ismer mértéket, egyszerűen rettenetes.''  

,,A világ válságos helyzetbe került. A gyermekek nem hallgatnak többé a 
szüleikre. Nem lehet messze a világ vége.''  

,,A fiatalság velejéig romlott. A fiatalok elvetemültek és semmirekellők. So-
hasem lesznek olyanok, mint a régi idők fiatalsága. A mai fiatalok nem lesz-
nek képesek megőrizni kultúránkat.''  

Mintha a legfrissebb újságcikket olvasnánk. Azonban az első idézet Szókra-
tésztől való (Kr.e. 470-399), a második Hésziodosztól (Kr.e. VII. sz. első 
fele), a harmadik egy egyiptomi szerzetestől (2000 éve), az utolsó pedig 
több mint 3000 éves, Babilon romjai között találták egy égetett agyagtáblán.  

 
 
„Az Egyház beteg. Tekintettel a várakozásokra és a feladatokra, a helyzet 
rendkívül súlyos. Az Egyháznak nagyobb szüksége van az ifjúságra, mint 
bármikor. Szüksége van az ifjúság tehetségére, munkájára, békevágyára és 
közösség utáni vágyára, ötleteire és álmaira. Ahol munkához láttak már az 
ifjú emberek, ott megmutatkozik, hogy minden várakozást felülmúlnak. Vá-
rom az ifjúságot, és beléje vetem az Egyház jövőjével kapcsolatos reménye-
met." 

- Franz König volt bécsi érsek - 
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